
Narozeniny

Bratři a sestry,

začněme krátkým příběhem. Několik dětí dostalo za úkol popsat vánoce. Holčička, která chodila do 
druhé třídy začala: "Vánoce byly moc fajn. Měli jsme doma stromeček a na něm krásné barevné 
baňky. Nemuseli jsme do školy a mohli jsme se celé dny dívat na pohádky v televizi. Když bylo 
venku hezky, mohli jsme jít sáňkovat.“ O rok starší chlapec doplnil: „Na štědrý den byly pod 
stromečkem dárky. Dostal jsem tablet, který jsem si moc přál...“ „A já jsem dostala panenku,“ 
skočila mu do řeči holčička. „My jsme dostali autodráhu", přidali se dva bratři, kteří dosud mlčeli. 
„K nám přijela na vánoce babička s dědou“, připojila se další holčička, „a byli jsme se společně 
podívat na živý Betlém.“ U něj byla spousta lidí a ti tak krásně zpívali."

Na otázku, proč vlastně slavíme vánoce, neumělo odpovědět ani jedno. Jejich rodiče by nám možná 
nabídli odpověď v lidových zvycích nebo v nejdelší noci v roce. My kteří patříme mezi věřící 
křesťany bychom odpověděli úplně jinak. Připomněli bychom ostatním to, co se stalo zhruba před 
dvěma tisíci let.

Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá 
Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla 
zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého 
prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod 
střechou. (Lk 2, 4-7)

Ve vánoční čas si připomínáme, že Bůh se sklonil k člověku. Nepřišel do královského paláce, ale do
chléva. Nepřišel na svět jako mocný panovník, ale jako malé bezmocné dítě. Vánoce jsou pro nás 
oslavou narozenin pána Ježíše Krista.

Stromeček, koledy, dárky, spousta dobrot a setkání s našimi blízkými, to vše patří k této oslavě a 
můžeme to s vděčností přijímat. Jenom nesmíme zapomínat na našeho oslavence. Jeho narození je 
přece tím pravým důvodem, proč vánoce slavíme. Proto by nám mělo záležet především na tom, 
aby se mu naše oslava líbila. Oslava narozenin by také rozhodně neměla být smutná ani v tomto 
podivném čase. Ne nadarmo se v jedné vánoční písni zpívá: "Narodil se Kristus Pán - veselme se".

Amen


